
Iak získat  nadobí Tescoma?´
Staňte se členy BILLA Bonus clubu 
Vyplňte registrační formulář na pokladně, po vyplnění formuláře 
dostanete svou BILLA kartu.
Nebo si stáhněte aplikaci do mobilu „BILLA Czech“.

Nakupujte v BILLE a sbírejte body na svojí BILLA kartu.

Pokud máte na své BILLA kartě 100  
a více BILLA bodů, můžete získat za  
body a doplatek nádobí Tescoma. 
(Aktuální počet BILLA bodů zjistíte na konci učtenky, při každém nákupu.)

Výhody členství BILLA Bonus clubu

Klubové 
ceny

10% 
narozeninová 

sleva

Aplikace do 
telefonu

Atraktivní 
kampaně pro 
členy klubu

Slevy u našich 
partnerů

Slevy na zájezdy 
BILLA Travel

Gusto magazín 
zdarma

1.

2.
3.

Akce trvá od 21. 10. do 23. 12. 2020. Více na billa.cz

Vyměňte své BILLA Bonus body za kvalitní nádobí Tescoma  
a letošní Vánoce budou ještě veselejší.

Vychutnejte 
Vanoce v novem´ ´si



+ 550  
BILLA bodů78990

-37%
Hrnec PRESIDENT Stone  

3 l  
běžná cena 1249,00

+ 650  
BILLA bodů96990

-37%
Hrnec PRESIDENT Stone  

6 l  
běžná cena 1549,00

-37%

+ 1000  
BILLA bodů259990

Sada nádobí PRESIDENT Stone, 8 ks 
hrnec 3 l, kastrol 2,5 l, kastrol 1,8 l,  

rendlík 1,3 l, poklice 4 ks 
běžná cena 4099,00

+ 450  
BILLA bodů58990

-38%
Rendlík PRESIDENT Stone  

1,3 l   
běžná cena 949,00

+ 500  
BILLA bodů64990

-38%
Kastrol PRESIDENT Stone  

1,8 l  
běžná cena 1049,00

 Dokonale nepřilnavý povrch s 
charakterem přírodního kamene

 Odolný i kovovému kuchyňskému 
náčiní

 Nepřipaluje a snadno se čistí
 Propéká rovnoměrně s použitím 
minimálního množství tuku

 Estetický vzhled přírodního 
kamene na obou stranách

 Sklonerezové poklice vhodné  
i do trouby

 Masivní nerezové úchyty
 Na všechny druhy sporáků, 
včetně indukce

 Vhodné do myčky
 5 let záruka

Objevte kvalitu  
nadobí President Stone.´



+ 150  
BILLA bodů11990

-43%
Krájecí deska PRESTO 

 30×20 cm 
běžná cena 209,00

+ 450  
BILLA bodů55990

-38%
Zapékací mísa 

 GrandChef   
běžná cena 899,00

-40%
+ 200  

BILLA bodů18990Krájecí deska BAMBOO 
 30×20 cm 

běžná cena 319,00

+ 350  
BILLA bodů40990

-44%
Elektrický mlýnek  

na pepř a sůl PRESIDENT 
běžná cena 729,00

+ 100  
BILLA bodů8990

-43%
Škrabka na brambory 

PRESIDENT 
běžná cena 159,00

 Vysoce odolné sklo
 Nízký i hluboký pekáč
 Žáruvzdorné silikonové nožičky
 Vykrojené úchyty pro bezpečné 
přenášení

 Vhodné do všech pečících trub
 Vhodné do myčky

 Ideální na krájení a servírování
 Pro každodenní použití
 Prvotřídní plastu
 Drážka pro zachytávání tekutiny

 Netupí nože
 Vhodné do myčky
 3 roky záruka

 Vynikající na krájení  
i servírování

 Vysoce kvalitní a odolné 
bambusové dřevo

 5 let záruka

 Dva zásobníky a dvě 
tlačítka

 Praktické víčko
 Keramický mlecí 
mechanismus

 Výkonný motor
 5 let záruka

 Prvotřídní nerezavějící ocel
 Vhodné do myčky
 5 let záruka

Zpríjemnete si varení  
s nadobím Tescoma.

ˇ ˇˇ
´



+ 450  
BILLA bodů58990

-38%
Rendlík PRESIDENT Stone  

1,3 l   
běžná cena 949,00

Suroviny: 4 porce
 Vejce 5 ks
 Cukr 170 g
 Mléko plnotučné 500 ml
 Smetana ke šlehání 200 ml

 Tuzemský rum 150 ml
 Skořice 2 svitky
 Hřebíček drcený ¼ lžičky
 Vanilkový lusk 1

Příprava:
V rendlíku zahřejte mléko, přidejte skořicové svitky, dřeň 
z vanilkového lusku a mletý hřebíček. Přiveďte k varu, 
odstavte z plamene a vyndejte skořici. Z vaječných bílků 
vyšlehejte sníh. Žloutky ušlehejte s cukrem. Jakmile 
žloutky zesvětlají, opatrně za stálého míchání metličkou 
přidávejte horké mléko. Pak přilijte smetanu a rum. Směs 
nalijte k vyšlehaným bílkům a promíchejte do hladka. 
Před podáváním vychlaďte.

Tip: Ozdobte šlehačkou, mletou skořicí a strouhanou čokoládou. 

Vanocní vajecný konakˇ ˇ ˇ´

Zpríjemnete si varení  
s nadobím Tescoma.

Vanocní vajecný konakˇ ˇ ˇ´



+ 550  
BILLA bodů78990

-37%
Hrnec PRESIDENT Stone  

3 l  
běžná cena 1249,00

Hrachova polevka 
s vuní badyanu

´
´˚

´

Suroviny: 4 porce
 Máslo 5 lžic
 Cibule bílá 2 ks
 Badyán 2 hvězdičky
 Česnek 2 stroužky
 Mrkev 250 g

 Žlutý hrách půlený 250 g 
(předem uvařený)
 Voda z vaření hrachu 500 ml
 Zeleninový vývar 500 ml
 Sůl, pepř čtyř barev

Příprava:
Uvařte hrách, ale vodu neslévejte, budete ji potřebovat. 
Cibuli a mrkev nakrájejte na kostičky. V hrnci rozehřejte 
máslo a orestujte cibuli. Zvyšte plamen a přidejte mrkev, 
badyán a opékejte 10 minut. Přidejte prolisovaný česnek 
a zarestujte. Přilijte vodu z hrachu, vývar, hotový hrách 
a povařte ještě 15 minut. Vyndejte badyán a polovinu 
polévky rozmixujte. Vraťte zpátky do hrnce, dochuťte solí 
a pepřem.

Hrachova polevka 
s vuní badyanu

´
´˚

´



+ 500  
BILLA bodů64990

-38%
Kastrol PRESIDENT Stone  

1,8 l  
běžná cena 1049,00

Suroviny: 4 porce
 Ječné kroupy 140 g
 Pohanka loupaná – kroupy 
140 g
 Sušené houby 56 g
 Vepřové sádlo 2 lžíce 

 Cibule žlutá 1 ks
 Česnek 2,5 stroužku
 Žampiony 5 g
 Majoránka
 Sůl, pepř

Příprava:
Kroupy uvařte podle návodu a sceďte. Mezitím zalijte 
sušené houby horkou vodou a nechte nabobtnat. Houby 
přeceďte, vymačkejte a nálev uchovejte. V kastrolu 
rozpusťte sádlo a orestujte cibuli a česnek dozlatova. 
Přidejte houby a čerstvé žampiony. Podlijte houbovým 
nálevem a opékejte až do vyvaření tekutiny. Přidejte 
hotové kroupy, ochuťte majoránkou, solí a pepřem. 
Zapékací mísu vymažte sádlem a dejte do ní připravenou 
směs. Pečte ve vyhřáté troubě na 180 °C asi 30 minut 
dozlatova.

Houbový kubaHoubový kuba



+ 450  
BILLA bodů55990

-38%
Zapékací mísa GrandChef   

běžná cena 899,00

Suroviny: 4 – 6 porcí
 Kapr 2,5 kg
 Máslo 80 g
 Med 7 lžic

 Dijonská hořčice 3 lžíce
 Worcester 5 lžiček
 Jádra vlašských ořechů 80 g

Příprava:
Troubu předehřejte na 180 °C. Podkovy z kapra omyjte, 
osušte, osolte a opepřete. Rozpuštěné máslo promíchejte 
s medem, hořčicí a worcesterem. Směs vetřete do podkov 
a dejte do vymazané zapékací mísy. Posypte nakrájenými 
ořechy, přelijte zbylou omáčkou a zakryjte alobalem. Asi 
po 20 minutách pečení odstraňte alobal, kapra podlijte a 
dopečte dozlatova.
Podávejte s lehkým bramborovým salátem.

Tip: Kapra můžete v medové omáčce několik hodin marinovat. 
Bude mít intenzivnější chuť.

Kapr na medu 
s vlasskými orechyˇˇ

Více inspirace na www.gustoacademy.cz

Kapr na medu 
s vlasskými orechyˇˇ


